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SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA
POLITIKA PO ROKU 2013

Piata zásadná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) bola zavŕšená v roku
2013: nové predpisy sú už zverejnené a postupne sa prijímajú delegované akty. Podmienky
vykonávania prvého piliera novej SPP v členských štátoch boli zverejnené a Európska
komisia práve schvaľuje programy rozvoja vidieka.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 38 až 44 ZFEÚ, základné akty a viacročný finančný rámec: pozri informačné listy 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 a 5.2.6.

2014 – ROK PRECHODU OD PREDCHÁDZAJÚCEJ SPP NA NOVÚ SPP

Rok 2014 bol pre Úniu rokom inštitucionálnej obnovy (obdobie 2014 – 2019), najmä pre
Európsky parlament vzhľadom na to, že v máji sa konali európske voľby. Rok 2014 bol
prechodným obdobím aj pre SPP, keďže členské štáty v jeho priebehu pripravovali vykonávanie
nových ustanovení tejto politiky, ktoré im ponechávajú značný manévrovací priestor. Budú tak
musieť prijať kľúčové rozhodnutia, napr. pokiaľ ide o systém vnútornej konvergencie priamej
pomoci, úroveň platieb viazaných na produkciu, ako aj zavedenie alebo nezavedenie platby
na účely prerozdelenia (pozri tabuľku nižšie). V rámci stanovenom v novom nariadení boli
vypracované aj programy rozvoja vidieka. Prechod od predchádzajúcej SPP na novú SPP sa
navyše uskutočnil na základe nariadenia (EÚ) č. 1310/2013. Väčšina ustanovení novej SPP
nadobudla účinnosť 1. januára 2015.

SPP V RÁMCI ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE NA ROK 2017

V rozpočte Únie na rok 2017 (Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017), je stanovená celková suma
152,9 miliárd EUR viazaných rozpočtových prostriedkov (v bežných cenách). Priame platby
predstavujú 25,9 % viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2017 (39,6 miliardy EUR)
a opatrenia na rozvoj vidieka 9,3 % (14,3 miliardy EUR). Z celkového hľadiska SPP predstavuje
v roku 2017 37,6 % rozpočtu Únie (57,5 miliárd EUR).

VYKONÁVANIE NOVEJ SPP

Základné nariadenia novej SPP boli zverejnené v decembri 2013. Následne mala Komisia
za úlohu vypracovať delegované akty, ktoré sú všeobecne záväznými nelegislatívnymi aktmi,
ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky základných aktov (pozri informačné
listy 1.3.8. a 5.2.1). V marci 2014 Komisia prijala prvý súbor delegovaných aktov a následne
ich postúpila Rade a Parlamentu na preskúmanie. Delegované akty môžu nadobudnúť účinnosť
iba vtedy, ak voči nim Parlament ani Rada nevznesú do dvoch mesiacov (túto lehotu možno raz
predĺžiť) žiadne námietky. V apríli 2014 prijala Komisia, najmä na základe žiadostí Parlamentu,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.2.3.pdf
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vyhlásenie, v ktorom sa zaviazala vyhodnotiť plnenie povinností spojených s oblasťami
ekologického záujmu rok po ich zavedení. Toto hodnotenie stále prebieha. Ďalšie delegované
akty boli prijaté neskôr (napríklad v apríli 2015 delegované nariadenie (EÚ) č. 2015/560
týkajúce sa režimu povolení na výsadbu viniča) alebo sa pripravujú. V prípade opatrení, ktoré si
vyžadujú jednotné vykonávanie v členských štátoch, sa tiež pravidelne prijímajú vykonávacie
akty týkajúce sa SPP, ktoré prijíma aj Komisia.
Okrem toho Komisia od marca 2015 vykonala štyri „vlny“ zjednodušenia SPP. Návrh
„Omnibus“ zo septembra 2016 (pozri ďalej), má tiež za cieľ zjednodušiť SPP.
A. Prvý pilier (P1)
V uvedenej tabuľke sú znázornené rôzne podmienky uplatňovania nového systému priamych
platieb, ktoré vychádzajú z rozhodnutí členských štátov.
Čistá bilancia prevodov medzi dvomi piliermi za celé obdobie predstavuje približne 4 miliardy
EUR prevedených z P1 do P2.

 
Prevod

z P1
do P2

Prevod
z P2

do P1

Redistributívna
platba

Platba pre oblasti s
prírodnými

obmedzeniami

Dobrovoľná
viazaná
podpora

Režim pre
malých

poľnohospodárov
BE X X (Valónsko) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X
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Spolu 11 5 8 1 27 15

Uplatňovanie nového systému priamych platieb v rámci Únie sa líši, aj pokiaľ ide o minimálne
požiadavky na získanie priamych platieb, uplatňovanie doložky týkajúcej sa aktívnych
poľnohospodárov a existenciu alebo neexistenciu stropu základných platieb. Pokiaľ ide
o ekologizáciu priamych platieb, päť členských štátov (Rakúsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko
a Poľsko) uviedlo, že by privítali, keby poľnohospodári mali možnosť plniť si niektoré
povinnosti prostredníctvom rovnocenných postupov. Navyše, výber oblastí, ktoré by sa mali
považovať za oblasti ekologického záujmu, sa v Únii značne líši (najčastejšie sa volia oblasti
s výskytom rastlín, ktoré viažu dusík, pričom ide o všetky krajiny s výnimkou Dánska, zatiaľ
čo terasy zaradilo do svojho zoznamu len osem krajín).
B. Druhý pilier (P2)
Komisia schválila v období jedného roka celkovo 118 programov rozvoja vidieka, ktoré
pripravilo 28 členských štátov (od decembra 2014 do decembra 2015). Dvadsať členských
štátov sa rozhodlo vykonávať len jeden národný program a osem sa rozhodlo využiť viac ako
jeden program (napr. z dôvodu geografickej alebo administratívnej štruktúry) (pozri informačný
list 5.2.6).

NAJNOVŠIE INICIATÍVY

Objavuje sa čoraz viac iniciatív, ktoré sú zamerané na budúcnosť SPP. V máji 2016
na neformálnej schôdzi začalo holandské predsedníctvo Rady Európskej únie rozhovory
o budúcnosti SPP po roku 2020. Slovenské predsedníctvo zorganizovalo v Bratislave
v septembri 2016 neformálne stretnutie o nekalých obchodných praktikách v potravinovom
reťazci. Takisto bolo zorganizované neformálne stretnutie o budúcnosti SPP, na podnet
Francúzska v septembri 2016 v Chamborde. Nedávno, v marci 2017, niektoré členské štáty
predstavili neoficiálny dokument o zlepšení fungovania potravinového reťazca.
Okrem toho predložila v novembri 2016 záverečnú správu pracovná skupina, ktorá
bola vytvorená v januári 2016 a ktorej úlohou bolo preskúmať budúcnosť politiky
poľnohospodárskych trhov.
V rámci revízie viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 v polovici obdobia
Komisia 14. septembra 2016 prijala legislatívny návrh „Omnibus“, ktorý sa prejaví v mnohých
európskych politikách (COM (2016)0605) vrátane SPP. Týka sa napríklad aj vykonávania
nástroja stabilizácie príjmu, prístupu k finančným nástrojom v rámci druhého piliera alebo
pojmu „aktívny poľnohospodár“. Európsky parlament sa inšpiroval odporúčaniami pracovnej
skupiny pre trhy pri predstavení dodatočných pozmeňujúcich návrhov s cieľom posilniť
mechanizmy SOT.
Komisia v súčasnosti vydáva delegované a vykonávacie akty, ktoré by mali zjednodušiť
uplatňovanie ekologizácie a zahrnúť do jej obsahu riadenia trhov s ovocím a zeleninou. Predseda
Juncker navyše vo vyhlásení o zámere adresovanom predsedovi Parlamentu a predsedovi Rady
týkajúcom sa stavu Únie v roku 2016 avizoval oznámenie o modernizácií a zjednodušení SPP.
Z prípravného hľadiska Komisia začala verejnú konzultáciu na tému budúcnosti SPP vo februári
minulého roku, ktorá bude ukončená v máji 2017.
Pokiaľ ide o druhý pilier, konferencia „Cork 2.0“ viedla dvadsať rokov po zakladajúcej
konferencii, ktorá sa konala v tom istom meste, k prijatiu vyhlásenia, v ktorom je zdôraznených
desať kľúčových usmernení pre budúcu politiku rozvoja vidieka v Európe.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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AKÁ BUDE REFORMA SPP V ROKU 2020?

Potvrdia sa v roku 2020 tendencie, ktoré sa začali črtať počas súčasnej reformy SPP?
Medzi otázkami, ktoré by sa mohli vyskytnúť, možno uviesť predovšetkým to, či priame
platby majú mať z finančného hľadiska aj naďalej prednosť pred rozvojom vidieka, a časť
rozpočtu vyhradenú na trhové opatrenia; ako aj otázka, aká bude úloha rezervy na krízové
situácie vzhľadom na skúsenosti získané v rokoch 2014 až 2020? Zvýši sa dôležitosť opatrení
manažmentu rizík, ktoré zatiaľ nie sú v SPP dostatočne zastúpené? Kľúčovou otázkou by
mala byť aj budúcnosť opatrení na podporu hospodárskej organizácie poľnohospodárov, najmä
v odvetviach, v ktorých budú zrušené opatrenia týkajúce sa kontroly ponuky (mlieko, cukor,
víno).
Ďalej sa možno objaví otázka spolufinancovania priamych platieb, čo je téma, ktorá nebola
zahrnutá do poslednej reformy najmä z dôvodu hospodárskej krízy a ktorá by mohla mať za
následok vytvorenie jediného piliera na podporu poľnohospodárstva a vidieka. Pravdepodobne
bude nastolená aj otázka prepojenia finančných prostriedkov na SPP so zvyškom európskych
investičných a štrukturálnych fondov, ako aj otázka výdavkov na výskum a inovácie
v poľnohospodárstve.
Bude sa riešiť aj otázka budúcej štruktúry priamych platieb, najmä pokiaľ ide o význam ich
jednotlivých zložiek, ako je napríklad podpora vytvárania verejných statkov. Bude sa uvažovať
o zmene základnej platby na paušálnu platbu (flat rate) na hektár v rámci veľkého európskeho
agronomického systému? Budúcnosť platieb viazaných na produkciu a redistributívnych platieb
bude určite predmetom diskusií. Je pravdepodobné, že v tomto kontexte bude mať model
uplatňovania priamej pomoci, ktorý bude prevládať v rokoch 2014 – 2020, vplyv na budúci
model priamej pomoci. Rovnako je možné, že sa tiež zrevidujú vymedzenia „aktívnych
poľnohospodárov“ a „malých poľnohospodárov“.
Na záver, výsledky rokovaní o Brexite, ako aj nové prístupy Trumpovej vlády týkajúce sa
medzinárodného obchodu a multilaterálnych dohôd v oblasti životného prostredia (napríklad
COP21 o boji proti klimatickým zmenám) budú mať pravdepodobne vplyv na novú SPP.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Reforma SPP na obdobie 2014 – 2020 je prvou reformou, na ktorej sa Parlament podieľal
ako spoluzákonodarca. Parlament, posilnený touto prvotnou skúsenosťou, sa bude snažiť
zohrávať kľúčovú úlohu aj pri budúcich reformách. Výbor Európskeho parlamentu pre
poľnohospodárstvo pracuje na mnohých výhľadových správach (nestálosť, zamestnanosť vo
vidieckych oblastiach, inovácie, nekalé obchodné praktiky atď.). Parlament pozorne sleduje
Komisiu pri prijímaní delegovaných aktov týkajúcich sa SPP, voči ktorým môže vzniesť
námietky. Okrem toho plní úlohu spoluzákonodarcu v prípade mnohých návrhov súvisiacich
s novou SPP, a najmä s revíziou viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (nariadenie
„Omnibus“).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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